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एके दिवशी ग्रंथालयात एक स हं आला. तो िाराजवळचा 
पुस्तकं िेण्याघेण्याचा कक्ष ओलांडून  रळ आत गेला, 
पुस्तकांच्या कपाटांपाशी.   

तेथील एक कर्मचारी श्रीयुत रॅ्कबी प्रर्ुख ग्रंथपालांच्या 
कायामलयात पळत गेले.  
“र्ेरीवेिर बाई!” ते धापा टाकत बोलू लागले. 
 “पळापळ करू नका,” र्ेरीवेिर बाई तयांच्याकड ेन बघताच 
म्हणाल्या.  

“अहो, पण एक स हं आलाय ग्रंथालयात!” श्रीयुत रॅ्कबी 
म्हणाले. 
“तयाने ग्रंथालयाचा ननयर् वगैरे र्ोडलाय का?” र्ेरीवेिर 
बाईंनी ववचारलं. ननयर्ांबाबत तया फार कठोर होतया.  

“नाही,” श्रीयुत रॅ्कबी ववचार करत उत्तरले, “त ं काही 
झालं नाही.”  

“र्ग राहू िे तयाला,” र्ेरीवेिर बाई म्हणाल्या.       



स हं ग्रंथालयात चौफेर भटकू लागला. तो 
पुस्तकांच्या नावांची काडम हंुगू लागला.  

नव्या पुस्तकांच्या दिगाऱ्यावर तो आपलं डोकं घा ू लागला.  



र्ग तो गोष्टीच्या पुस्तकांच्या कक्षात जाऊन झोपी गेला. 

काय करावं, कुणाला काही  ुचनेा?  

ग्रंथालयात स हंाने क ं वागावं, याबाबत काही ननयर् ुद्धा 
नव्हते.  

लवकरच र्ुलांची गोष्ट ऐकण्याची वेळ झाली.  
या वेळात ुद्धा स हंाने काय करावं, याच ेननयर् नव्हते.  
गोष्ट  ांगणारी बाई थोडी घाबरली, हे खरं. 
पण नतने स्पष्ट आवाजात आपल्या पदहल्या गोष्टीचं शीर्मक 
वाचलं. 
स हंाने वर र्ान करून पादहलं. बाई गोष्ट वाचत रादहल्या. 

स हं पुिची गोष्ट ऐकण्या ाठीही थांबला. र्ग आणखी एक गोष्ट 
तयाने ऐकली. तयाला आणखी एक गोष्ट ऐकायची होती. पण 
तोवर र्ुलांची घरी जाण्याची वेळ झाली. 



“गोष्ट ऐकण्याची वेळ  ंपली,” एक छोटी र्ुलगी स हंाला 
म्हणाली, “आता जाण्याची वेळ झालीय.”  
स हंाने र्ुलांकड ेपादहलं. र्ग तयाने गोष्ट  ांगणाऱ्या बाईकड े
पादहलं. तयाने सर्टलेल्या पुस्तकांकड ेपादहलं.  
र्ग र्ोठ्याने गजमना केली.  

र्ेरीवेिर बाई आपल्या कायामलयातून बाहेर आल्या. 
“कोण एविा गोंगाट करतंय?” तयांनी रागाने ववचारलं.  
“स हं गजमना करतोय,” श्रीयुत रॅ्कबी म्हणाले. 
र्ेरीवेिर बाईंनी स हंाला फटकारलं, “तुला शांत ब ता 
येत न ेल तर बाहेर जा.” तया कठोरपणे पुन्हा 
म्हणाल्या, “हा ग्रंथालयाचा ननयर् आहे.”  
स हं गजमना करत रादहला. तो उिा  वाटत होता. 
छोट्या र्ुलीने र्ेरीवेिर बाईंना ववचारलं, “तो शांत 
ब णार अ ेल तर उद्या पुन्हा गोष्ट ऐकायला तयाला 
येऊ द्याल?”  

स हंाने गजमना थांबवल्या. तो र्ेरीवेिर बाईंकड ेपाहू 
लागला.  
र्ेरीवेिर बाईंनी वळून स हंाकड ेपादहलं. र्ग तया 
म्हणाल्या, “का नाही! तो शांत ब ून गोष्ट ऐकणार 
अ ेल तर नक्कीच उद्या पुन्हा येऊ शकतो.” 

“हुरे!" र्ुलांनी आनंिाने गलका केला. 



पुिल्या दिवशी स हं पुन्हा आला. 
“तू खपू लवकर आला . गोष्ट ऐकायची वेळ तीन वाजता 
आहे,” र्ेरीवेिर बाई म्हणाल्या. 
पण स हं नतथनू हलला नाही.   

“ठीकाय,” र्ेरीवेिर बाई 
म्हणाल्या, “फावल्या वेळात तू 
आम्हाला काही र्ित करू 
शकतो .” 
गोष्ट ऐकायची वेळ होईपयतं 
तयांनी स हंाकडून ववश्वकोशांवरची 
धळू  ाफ करून घेतली.  



पुिल्या दिवशी स हं पुन्हा लवकर आला. र्ेरीवेिर बाई 
पुस्तकं परत न केलेल्या लोकांना नोटी ा पाठवत होतया. 
तयांनी स हंाकडून नोटी ाच्या सलफाफयांना चाटून 
चचकटवण्याच ंकार् करून घेतलं.  



लवकरच स हं कुणाला न ववचारताच ग्रंथालयातील 
कार्े करू लागला. तो ववश्वकोशांवरची धळू झटकू 
लागला. सलफाफे चाटून चचकटवू लागला. उंच 
कपाटांवर पुस्तकं ठेवण्या ाठी लहान र्ुलांना 
पाठीवर ब वू लागला.  
कार्े झाल्यावर एका कोपऱ्यात ब ून गोष्ट 
ऐकण्याच्या वेळेची वाट बघू लागला.    

 ुरुवातीला ग्रंथालयातील लोक स हंाला घाबरत 
अ त. पण लवकरच तयांना तयाची  वय झाली. 
खरंतर, स हं ग्रंथालया ाठी खपू उपयुक्त ठरला. 
तयाची र्ोठी पाऊले ग्रंथालयाच्या जसर्नीवर काही 
आवाज करत न त. गोष्ट ऐकण्याच्या वेळे  र्ुलं 
स हंाच्या अगंाला टेकून ब त. स हंाने नंतर कधी 
ग्रंथालयात गजमनाही केली नाही.  
“ककती र्ित करतो हा स हं!” लोक म्हणू लागले. ते 
तयाच्या र्ऊशार आयाळीला हाताने गोंजारू लागले, 
“हा न ता तर आर्ची कार्ं कशी झाली अ ती!”  

हे ऐकून श्रीयुत रॅ्कबी यांच्या कपाळावर आठ्या 
पडल्या. स हं येण्याच्या अगोिरही ग्रंथालयाच ंकार् 
व्यवस्स्थतच  ुरू होतं. तया ाठी स हंाची कधी गरज 
पडली नव्हती. स हं ग्रंथालयाच ेननयर्  र्जू 
शकणार नाही, तयाची जागा या ग्रंथालयात नाही 
अ ं रॅ्कबींना वाटत अ े.  



एक दिव  स हं  ाऱ्या ववश्वकोशांवरची धळू झाडून, 
 गळ्या सलफाफयांना चाटून आणण बच्चकंेपनीला 
र्ित करून लवकर र्ोकळा झाला. गोष्ट ऐकायला  
अद्याप बराच वेळ होता. र्ग तो र्ेरीवेिर बाईंच्या 
कायामलयात आणखी कार् ववचारण्या ाठी गेला.      

“हॅलो, स हं र्हाशय!” र्ेरीवेिर बाई उद्गारल्या. 
“र्ाझ्याकड ेतुझ्या ाठी आणखी एक कार् आहे. पण 
आधी र्ी या शले्फवरची काही पुस्तकं खाली कािते.” 

र्ेरीवेिर बाई स्टुलावर चिल्या. पण तयांचा हात 
वरच्या शले्फपयतं पोहोचत नव्हता. 
र्ेरीवेिर बाई आपल्या पायांच्या बोटांवर उभ्या 
रादहल्या. तयांनी आपल्या हातांची बोटं प रली. “थांब 
जरा, झालंच र्ाझं,” तया म्हणाल्या.  
र्ेरीवेिर बाई आणखी थोड्या उंचावल्या आणण 
तयाचवेळी तोल जाऊन स्टुलावरून खाली पडल्या. .  





“आई गं!" र्ेरीवेिर बाई ववव्हळल्या. तया उठू शकत 
नव्हतया.  

“रॅ्कबीजी! रॅ्कबीजी!“ तया हाका र्ारू लागल्या. 
श्रीयुत रॅ्कबी पुस्तकांची िेव-घेव करण्याच्या कक्षात 
होते. तयांना र्ेरीवेिर बाईंचा आवाज ऐकू आला नाही.  

“स हं र्हाशय,” र्ेरीवेिर बाई म्हणाल्या, “कृपा करून 
श्रीयुत रॅ्कबींना बोलावून आण.” 

र्ग स हं पळत गेला.  

“पळू नको ,” र्ेरीवेिर बाई तयाच्यावर ककंचाळल्या.  

स हंाने आपले र्ोठर्ोठे पंजे श्रीयुत रॅ्कबींच्या टेबलवर ठेवले 
आणण तो तयांच्याकड ेबघू लागला.  

“इथे थांबू नको ,” श्रीयुत रॅ्कबी तयाच्यावर खेक ले, “र्ी खपू 
कार्ात आहे.” 

स हं केववलवाणा झाला. तयाने आपल्या नाकाने रे्रीवेिर 
बाईंच्या कायामलयाकड ेइशारा केला.   

श्रीयुत रॅ्कबींनी तयाच्याकड ेिलुमक्ष केलं. 
शवेटी, स हंाने तयांच ंलक्ष वेधनू घेण्या ाठी तयाला जे शक्य 
होतं तेच केलं. तयाने श्रीयुत रॅ्कबींच्या नजरेला नजर सभडवली 
आणण आपला जबडा शक्य नततका उघडून र्ोठ्याने गजमना 
केली.  



श्रीयुत रॅ्कबींच्या ह्रियाची धडधड वािली.  
“शांतता राख,” ते स हंाला म्हणाले. “तू 
ग्रंथालयाचा ननयर् र्ोडतोय ”.  
र्ग श्रीयुत रॅ्कबी जवळजवळ धावतच 
र्ेरीवेिर बाईंच्या कायामलयाकड ेजाऊ लागले.  
स हं तयांच्या र्ागोर्ाग गेला नाही. तयाने 
ननयर् र्ोडला होता. तयाच ेपररणार् तयाला 
र्ादहत होते. र्ान खाली घालून तो 
िरवाजाकड ेचालू लागला. श्रीयुत रॅ्कबींनी 
तयाच्याकड ेलक्ष दिलं नाही. 
“र्ेरीवेिर बाई!” ते हाका र्ारत जाऊ लागले, 
“र्ेरीवेिर बाई, बघा स हंाने ग्रंथालयाचा 
ननयर् र्ोडला.” 



ते ध ुफु तच र्ेरीवेिर बाईंच्या कायामलयात घु ले.  

पण तया आपल्या खुचीवर नव्हतया.  

“र्ेरीवेिर बाई!“ तयांनी हाक र्ारली.  

“कधी कधी,” र्ेरीवेिर बाई जसर्नीवर पडलेल्या 
अवस्थेच म्हणाल्या, “ग्रंथायलाचा ननयर् 
र्ोडण्यार्ागे योग्य कारणे अ तात. कृपा करून, 
लवकरात लवकर एक डॉक्टर बोलवा. र्ला वाटतं, 
र्ाझ्या र्नगटाच ंहाड र्ोडलंय.” 

श्रीयुत रॅ्कबी डॉक्टरांना बोलावण्या ाठी पळाले. 
“पळू नका,” र्ेरीवेिर बाई तयांच्यावर ओरडल्या.  



पुिल्या दिवशी ग्रंथालयाचे व्यवहार बऱ्यापैकी 
 ुरळीत झाले.  
र्ेरीवेिर बाईंच्या डाव्या हाताला र्लर्पट्टी केली 
होती. डॉक्टरांनी तयांना फार श्रर् न करण्याची 
 ूचना केली.  
“र्ला र्ाझ्या कार्ात स हंाची र्ित घेता येईल,” 
र्ेरीवेिर बाईंच्या र्नात आलं. पण तया दिवशी 
 काळी स हं ग्रंथालयात आलाच नाही.  

तीन वाजता र्ेरीवेिर बाई गोष्ट ऐकायच्या 
खोलीत गेली. गोष्ट  ांगणाऱ्या बाईने र्ुलांना गोष्ट 
 ांगायला  ुरुवात केली. पण नतथे स हं नव्हता.   



ग्रंथालयात र्ुलं आपल्या पुस्तकांतून आणण 
कॉम््युटरच्या स्रीनवरून वारंवार वर बघत 
होती. तयांची नजर तयांच्या लाडक्या स हंाचा 
चहेरा पाहाण्या ाठी आतुर झाली होती. पण 
स हं तया दिवशी आलाच नाही.  
स हं ि ुऱ्या दिवशीही आला नाही. आणण तया 
नंतरच्या दिवशी ुद्धा नाही.  





एके  ायंकाळी घरी जाताना श्रीयुत रॅ्कबी 
र्ेरीवेिर बाईंच्या कायामलयात डोकावले. 
“जाण्याआधी र्ी तुम्हाला काही र्ित करू 
शकतो का?” तयांनी र्ेरीवेिर बाईंना ववचारलं.  
“नको, धन्यवाि!” र्ेरीवेिर बाई उत्तरल्या. तया 
णखडकीबाहेर पाहात होतया. तया खपू शांत 
आणण हळू आवाजात बोलत होतया.  

श्रीयुत रॅ्कबी ननराश झाले. र्ेरीवेिर 
बाईं ाठी काहीतरी करायला हवं, अ ं 
तयांना वाटू लागलं.  

श्रीयुत रॅ्कबी ग्रंथालयातून ननघाले. पण ते घरी गेले नाहीत.  



ते आजुबाजूच्या परर रात काही शोधत कफरू 
लागले. उभ्या अ लेल्या र्ोटरगाड्यांच्या खाली, 
झाडाझुडपांर्ध्ये तयांनी शोध घेतला.  

पर िारी, कचऱ्याच्या पेट्यांर्ध्ये, झाडांवरच्या घरांर्ध्ये तयांनी धांडोळा 
घेतला.  



अखेरी  ते ग्रंथालयात परतले.  
स हं बाहेर ब ला होता. तो िरवाजाच्या 
काचतेून आत बघत होता.  
“हॅलो, स हं र्हाशय,” श्रीयुत रॅ्कबी म्हणाले. 
स हंाने तयांच्याकड ेवळून पादहलं नाही. 
“ग्रंथालयाने एक नवा ननयर् बनवला आहे. 
तुला जाणून घ्यायला आवडले अ ं र्ला 
वाटतं,” श्रीयुत रॅ्कबी  ांगू लागले, “यापुिे 
 ंकटात अ लेल्या कुणाला वाचवण्या ाठी 
ग्रंथालयात गजमना केली तर तयाला परवानगी 
अ ेल.”  
स हंाने आपले कान हलवले. र्ग तो पाठीर्ागे 
वळला.  
परंतु तेवढ्यात श्रीयुत रॅ्कबी नतथनू ननघून 
गेले.  

पुिल्या दिवशी श्रीयुत रॅ्कबी र्ेरीवेिर 
बाईंच्या कायामलयात गेले. 
“काय झालं रॅ्कबीजी?”र्ेरीवेिर बाईंनी 
आपल्या नव्या शांत, उिा  स्वरात 
ववचारलं.  
“तुम्हाला हे र्ादहत अ ावं अ ं र्ला 
वाटतं,” श्रीयुत रॅ्कबी  ांगू लागले, 
“ग्रंथालयात एक स हं आलाय.” 

हे ऐकताच र्ेरीवेिर बाईंनी आपल्या 
खचुीतून उडी र्ारली आणण तया 
ग्रंथालयाकड ेपळू लागल्या. 
श्रीयुत रॅ्कबींच्या चहेऱ्यावर स्स्र्त प रलं. 
“पळू नका,” ते र्ेरीवेिर बाईंवर खोटंखोटं 
ओरडले. 
र्ेरीवेिर बाईंनी तयांच ंऐकलं नाही. 





कधीकधी योग्य कारणा ाठी ननयर् 
र्ोडले, तर ते र्ाफ अ तं. अगिी 
ग्रंथायलात ुद्धा!  

 र्ाप्त 




